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STATUTUL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 

        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-

cadru al unităţii administrativ-teritoriale, Consiliul Local al Municipiului Roman aprobă 

Statutul Municipiului Roman prin Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din data de 

22.12.2016. 

          Potrivit Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, paragraful 4, punctul 4.3 

Municipiul Roman este municipiu de rangul II. 
 

I. DELIMITAREA TERITORIALĂ, RELIEF, CLIMĂ 

 

 DELIMITARE TERITORIALĂ 

          Municipiul Roman este situat în partea de est a ţării, în partea de vest a Podişului 

Moldovei, la 46°55’ latitudine nordică şi 26°56’ longitudine estică, în porţiunea terminală a 

Culoarului Moldovei şi aproximativ la mijlocul Culoarului Siretului, în regiunea istorică 

Moldova. 

          Dealurile, care străjuiesc oraşul în partea de est, fac parte din Podişul Moldovei şi au 

înălţimi ce nu depăşesc 300 de metri, iar în partea de vest coboară în pantă lină spre valea 

Moldovei, Piemontul Dulceştilor, care face legătura cu zona subcarpatică. 

          Vatra oraşului se desfăşoară la circa 3 km amonte de confluenţa celor două râuri, 

Moldova şi Siret, cu dimensiuni de 5 km de la vest la est şi 4 km de la nord la sud. 

          Municipiul Roman este străbătut de râul Moldova şi constituie un important punct de 

reper pe calea ferată Bucureşti - Suceava. 

          Municipiul Roman se întinde pe o suprafaţă de 3009,4 ha, iar cea a intravilanului este 

de 1617 ha.  

          În partea de nord se învecinează cu localitatea Traian - comuna Săbăoani, iar la sud-

vest ajunge până la Horia şi spre răsărit se întinde până la Gâdinţi. 

          Delimitarea teritorială a Municipiului Roman este cea prevăzută în Planul Cadastral. 

(conform anexei A). 

 

 RELIEF 

 Municipiul Roman este situat în partea de est a judeţului Neamţ, în partea centrală a 

podişului Moldovei la aproximativ 3 km amonte de confluenţa râurilor Moldova şi Siret, pe 

malul stâng al râului Moldova. 

 Relieful Municipiului Roman şi al împrejurimilor acestuia are un aspect puţin 

pronunţat şi este rezultatul fenomenelor de eroziune şi de confluenţă al celor două râuri Siret 

şi Moldova. 

 În relieful municipiului apar astfel trei niveluri principale distincte şi anume: 

- primul nivel îl constituie o terasă superioară de confluenţă, comuna ambelor văi; 

- al doilea nivel îl constituie câte o terasă inferioară de o parte şi de alta a celei superioare 

răspunzând acţiunii separate a celor două râuri; spre vest se găseşte terasa inferioară a 

Moldovei şi spre est cea a Siretului; 

- al treilea nivel corespunde cu o zonă joasă (luncă) discontinuă, respectiv malul stâng al 

râului Moldova. 

      

 CLIMA 
          Municipiul Roman este situat într-o regiune cu climat continental excesiv, cu 

particularități determinate de elementul geografic local, cu  ierni reci şi veri călduroase şi cu 

o predominare a circulaţiei atmosferice dinspre nord şi nord-vest.   
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 Oscilaţiile climatice au o amploare mare atât ca efect al circulaţiei generale a 

atmosferei, cât şi a influenţelor introduse de relief (inversiuni termice). 

  

 HIDROGRAFIA 

          Cele  două râuri – Moldova şi Siret – reprezintă, în această regiune de confluenţă 

numeroase braţe şi cursuri părăsite. Din punct de vedere al regimului hidric, cele două artere 

hidrografice se caracterizează prin ape mici iarna (stabile şi de lungă durată) şi la sfârşitul 

verii – începutul toamnei şi prin viituri la începutul primăverii şi verii, tipul de alimentare 

fiind, în general, pluvional. 

 

          VEGETAŢIA 

          Condiţiile ecologice variate, determinate de confluenţa celor două râuri, au permis 

identificarea a peste 500 de specii de plante spontane. Vegetaţia caracteristică Municipiului 

Roman este cea de luncă şi de pajişti. În luncile Moldovei şi Siretului salcia albă, răchita, 

plopul, la care se adaugă zone mari de stufărişuri şi vegetaţie de pajişti ocupă suprafeţe 

destul de mari. 

          Latitudinal, vatra oraşului este situată în subzona pădurilor de stejari mezofili, iar 

altitudinal, este încadrată de areal de pădure, de gorun, spre vest de Valea Moldovei şi de 

amestec de gorun cu alte foioase (fag, carpen, frasin), spre vest de Valea Siretului.  

 

          FAUNA 
          Prezenţa pădurilor de plop şi salcie din luncile Moldovei şi Siretului, precum şi a 

vegetaţiei palustre şi acvatice determină existenţa unor animale vertebrate şi nevertebrate cu 

o biologie specifică mediului înconjurător. 

           În domeniul faunei se remarcă mistreţul care încă din secolul al XIV-lea figura pe 

sigiliul oraşului şi bizonul, pătruns dinspre Basarabia, după anul 1954. 

           Dintre mamifere, vulpea, bursucul, iepurele cunosc o largă răspândire. Alături de 

acestea, un număr mare de specii populează pădurile, luncile şi văile celor două râuri. 

Diferite specii de stârci, raţe sălbatice, lişiţe şi alte păsări acvatice sau răpitoare cunosc o 

mare răspândire în această zonă. 

          În cele două râuri, precum şi în iazurile şi bălţile din apropiere trăiesc un număr mare 

de specii de peşti, dintre care cei mai răspândiţi sunt: cleanul, mreana şi ştiuca.   

 

          SOLURI 

          Terasa de confluenţă şi terasele înalte ale Siretului sunt acoperite cu cernoziomuri, 

luncile şi terasele inferioare cu soluri aluviale şi protosoluri aluviale, la sud – vest de 

confluenţă şi numai pe dreapta Siretului apar lacoviştile, pe mici suprafeţe. 

 

II.  SCURT ISTORIC 

  

Consemnat prima dată în Letopiseţul Novgorodului (datat în perioada 1387-1392), 

Romanul s-a dezvoltat la confluenţa râurilor Moldova şi Siret. Considerat unul dintre cele 

mai importante centre medievale din Moldova, Romanul este menţionat întâia oară într-un 

document intern la 30 martie 1392 (este vorba de un hrisov de danie către Ionaş Viteazul, 

care a fost scris „în cetatea noastră, a lui Roman voievod”). 

 Se pare că numele oraşului a fost preluat de la numele voievodului Roman I Muşat 

(1392-1394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia, deşi există probe 

materiale care să ateste existenţa curţii de la Roman încă de pe vremea lui Petru I Muşatinul. 

 Destinată unor scopuri defensive, cetatea a oferit protecţie meşteşugarilor şi 

negustorilor urbei, activitatea acestora ducând la afirmarea oraşului ca important centru atât 

economic cât şi cultural. 

http://www.neamt.ro/Info_utile/Obiective/Cetatea_Musatina.htm
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 Întemeierea, în anul 1408, de către Alexandru cel Bun a unei episcopii a condus la 

sporirea importanţei politice, militare şi administrative a Romanului. Venirea pe tronul 

Moldovei a lui Ştefan cel Mare a determinat ridicarea, pe malul stâng al Siretului, a unei 

cetăţi de piatră, cu ziduri puternice, în locul fortificaţiei de pământ existente. Astfel, Cetatea 

Nouă a Romanului a devenit un element deosebit de important în cadrul sistemului defensiv 

al Moldovei realizat de marele voievod, ea rezistând atacului întreprins de Matei Corvin în 

1467.  

 În vara anului 1476, cetatea cunoaşte asediul lui Mohamed al II-lea care, venit să 

răzbune înfrângerea de la Vaslui, atacă oştile lui Ştefan cel Mare adunate aici. Asediul a 

durat până în ziua de 24 iulie, când moldovenii se retrag spre Războieni.  

 Deşi considerat reşedinţă voievodală, Romanul nu şi-a păstrat acest statut în mod 

constant, aceasta datorită importanţei politico-economice pe care Suceava o dobândeşte. 

Aşa se face că, în sec. al XVI-lea, curtea şi episcopia din Roman revin sporadic în 

actualitate. Pe locul vechii episcopii, Petru Rareş începe ridicarea actualei Catedrale. 

Ultimele însemnări despre curtea voievodală datează din timpul domniei lui Despot Vodă, 

iar cele despre Cetatea Nouă sunt din anul 1675, când aceasta este distrusă. 

 În ciuda vremurilor potrivnice, Romanul reuşeşte în secolele XVII-XVII să se 

dezvolte şi să se impună ca un important centru în care meşteşugarii şi negustorii desfăşurau 

o intensă activitate. Odată cu creşterea producţiei de mărfuri şi diversificării schimburilor 

economice, tendinţă începută la nivelul întregii regiuni încă din sec. al XVIII-lea, Romanul 

va creşte ca importanţă, mai ales odată cu apariţia în sec. al XIX-lea a unor întreprinderi. 

 În plan politic, ţinutul Romanului  s-a făcut remarcat prin dăruirea cu care locuitorii 

au sprijinit alegerile pentru Divanul Ad-hoc al Moldovei şi apoi Unirea. Astfel, Comitetul 

unionist din Roman a făcut o intensă propagandă ideii Unirii „prin ocoale şi pe la răzeşi”, 

propagandă care nu a rămas fără ecou.  

 Războiul pentru cucerirea Independenţei a fost un prilej şi pentru unităţile militare 

din judeţul Roman (Regimentele 14 dorobanţi şi 4 artilerie) de a-şi afirma devotamentul faţă 

de patrie. Astfel, la 17 iulie 1877, Regimentul de dorobanţi trece Dunărea alături de alte 

unităţi, având misiunea de a ocupa Nicopole şi a deschide drum spre Plevna, luptând cu 

eroism şi la Griviţa I. Nu lipsită de importanţă este şi contribuţia locuitorilor din această 

zonă prin bani, muncă sau materiale la susţinerea armatei române şi în special a celor trei 

spitale militare din Roman. 

 Cucerirea independenţei de stat a dat un puternic impuls dezvoltării social-economice 

şi culturale a întregului ţinut, care a cunoscut asemenea întregii ţări, profunde prefaceri. În 

următorul sfert de secol structurile economice şi sociale s-au schimbat prin apariţia a zeci de 

fabrici şi prin creşterea numărului locuitorilor. 

 Primul Război Mondial a consemnat noi pagini de eroism din partea unităţilor 

militare romaşcane (Regimentele 14 infanterie şi 4 artilerie grea), participante la campaniile 

din Transilvania, Muntenia şi Moldova. Şi de această dată populaţia din zonă a susţinut 

Armata Română, dar şi pe refugiaţii din celelalte provincii ocupate. 

 După război, ţinutul a cunoscut o perioadă de refacere şi chiar de dezvoltare şi 

modernizare a producţiei, viaţa economică fiind caracterizată de o perioadă relativ prosperă. 

 Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial a afectat direct zona atât prin 

participarea garnizoanei din Roman la campaniile din est şi mai apoi la eliberarea 

Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei, cât şi prin transformarea, după vara anului 1944, a 

întregii zone în teatru de operaţiuni militare, situaţie care a provocat mari distrugeri şi a 

supus populaţia din această parte a ţării la grele încercări. 

 După război, zona a fost supusă unei perioade de refacere economice dar şi de 

frământări. 

 De-a lungul vremii, aşezarea a trecut prin mai multe etape şi stadii de dezvoltare. 

Astfel, Romanul a fost târg, reşedinţă domnească, reşedinţă de judeţ, actualmente fiind 

municipiu. De la jumătatea secolului al XIV-lea, când a avut loc întemeierea statului feudal 

http://www.neamt.ro/Info_utile/Manastiri/Episcopia_Roman.htm
http://www.neamt.ro/Info_utile/Obiective/Cetatea_Noua.htm
http://www.neamt.ro/Info_utile/Obiective/Cetatea_Noua.htm
http://www.neamt.ro/Info_utile/Obiective/Cetatea_Noua.htm
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Moldova, Romanul a fost reşedinţa ţinutului şi apoi a judeţului cu acelaşi nume până 

aproape de jumătatea secolului XX. După al Doilea Război Mondial, deşi era în dezvoltare, 

evoluţia lui a fost vădit îngreunată de mai multe modificări de ordin administrativ, printre 

care şi desfiinţarea judeţului multisecular şi crearea raionului Roman, inclus în regiunea Iaşi 

pentru o perioadă, apoi în regiunea Bacău, iar din anul 1968, când raionul s-a desfiinţat, a 

fost inclus în actualul judeţ Neamţ. 

 Din punct de vedere al organizării spaţiale, Municipiul Roman, veche vatră urbană, s-

a dezvoltat în jurul cetăţii din sec. al XIV-lea, astfel încât în sec. al XV-lea exista un nucleu 

aproximativ circular în zona unde se află incinta Episcopiei. 

 În sec. al XVII-lea vatra oraşului s-a dezvoltat sub o formă tot aproximativ circulară, 

incinta veche rămânând tangentă spre sud. În secolele XIX-XX incinta s-a dezvoltat spre 

nord, în aceeaşi formă geometrică până la limitele actuale ale străzilor Mihai Viteazul si 

Izlazului. 

 Cea mai importantă perioadă în dezvoltarea oraşului Roman a fost după anul 1968, 

când, de altfel, acesta devine municipiu. 

 În următorii douăzeci de ani, dezvoltarea economică s-a axat în principal pe 

amploarea luată de industrie, în special metalurgia feroasă şi industria construcţiilor de 

maşini. 

 Perioada 1990 – 2002 s-a caracterizat printr-o serie de transformări inerente perioadei 

de tranziţie, de la un sistem economic centralizat la unul bazat pe cerinţele legilor pieţei. 

 În perioada 1992-2007, serviciile comerciale au avut o tendinţă ascendentă. Evoluţia 

spectaculoasă a serviciilor comerciale se datorează atât creşterii numărului de unităţi de 

comerţ alimentar şi nealimentar, cât şi apariţiei extinderii unor instituţii specifice economiei 

de piaţă. 

 

III.  POPULAŢIA 

 

Municipiul Roman este, din punct de vedere demografic, al doilea oraş din judeţul 

Neamț şi între cele mai mari municipii din ţară care nu au funcţia de reşedinţă de judeţ, cu o 

populaţie de 71.254 de locuitori conform fișei localității elaborată în anul 2016 de Direcția 

Județeană de Statistică Neamț. 

 Din punct de vedere etnic, populația românească reprezintă 88,3%, restul fiind 

reprezentat de alte etnii: rromi, ruși lipoveni, italieni, greci, armeni, germani, evrei, 

maghiari, ucraineni și alte etnii. 

 Din punct de vedere al confesiunii religioase, în Municipiul Roman, 80,25% sunt 

ortodocși, 10,5% sunt catolici, restul fiind de alte religii. 

                                          

IV. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI 

COMPETENŢELE ACESTORA 

 
 CONSILIUL LOCAL ROMAN - Piaţa Roman–Vodă nr. 1, telefon 0233.741119 

 Conform Legii nr. 215 din 23.04.2001 – Legea Administraţiei Publice Locale: 

 Art. 36 
(1) Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale.  

 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  

   a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor și serviciilor publice de interes local şi ale societarilor comerciale 

şi regiilor autonome de interes local;  

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-sociala şi de mediu a comunei, oraşului 

sau municipiului;  



 5 

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului 

sau municipiului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;  

   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern si extern.  

(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:  

 a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului local;  

 b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi 

statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 

interes local;  

c) exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 

condiţiile legii.  

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;  

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 

precum şi contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, în 

numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;  

c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;  

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;  

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economica, sociala şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale;  

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia masurile necesare implementării şi conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana în domeniul 

protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.  

 (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:  

a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de 

interes local, în condiţiile legii; 

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;  

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului 

și urbanism ale localităţilor;  

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective 

de interes public local.  

 (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:  

 a) asigură, potrivit competențelor sale și în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  

 1. educaţia;  

 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;  

 3. sănătatea;  

 4. cultura;  

 5. tineretul;  

 6. sportul;  

 7. ordinea publică;  

 8. situaţiile de urgentă;  

 9. protecţia şi refacerea mediului;  
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 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;  

 11. dezvoltarea urbană;  

 12. evidența persoanelor;  

 13. podurile și drumurile publice;  

 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, 

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;  

 15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;  

 16. activităţile de administraţie social-comunitară;  

 17. locuinţele sociale și celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;  

 18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale;  

 19. alte servicii publice stabilite prin lege;  

 b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului 

sanitar și didactic;  

 c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;  

 d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la şefii 

organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;  

 e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor 

sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;  

 f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar și de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.  

 (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  

  a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local;  

  b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu 

unităţi administrativ-teritoriale din alte țări;  

   c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-

teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune.  

 (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite 

deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui 

regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.  

 (9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  

 

 PRIMARUL MUNICIPIULUI ROMAN - Piaţa Roman–Vodă nr. 1, tel. 0233.741.651 

 Conform Legii nr. 215 din 23.04.2001 – Legea Administraţiei Publice Locale: 

Art. 61 
 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.  

 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului 

local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor 

cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei 

publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile 

legii.  

 (3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele 

normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl 

conduce.  
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 (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 

funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu 

funcţionari publici şi personal contractual.  

 (5) Primarul conduce serviciile publice locale.  

Art. 62.  
 (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 

publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.  

  (2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al 

României.  

  (3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice 

şi la celebrarea căsătoriilor.  

  (4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre de Guvern.  

Art. 63.   

  (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

   a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;  

   b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  

   c) atribuţii referitoare la bugetul local;  

   d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  

   e) alte atribuţii stabilite prin lege.  

 ( 2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi 

de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.  

   Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.  

  (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:  

   a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;  

   b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;  

   c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.  

 (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:  

   a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

   b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi 

le supune spre aprobare consiliului local;  

   c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi 

emiterea de titluri de valoare in numele unităţii administrativ-teritoriale;  

   d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului 

secundar.  

  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:  

   a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi 

de utilitate publică de interes local;  

   b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;  

   c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 

domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)- d);  

   d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi 

controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin.(6) lit. a) - 

d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;  

   e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local;  
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  f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;  

  g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative;  

  h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului 

şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

 (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul 

judeţean.                                                                                                                                       

      (7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face 

pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, 

la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, 

având anexat contractul de management.  

Art. 64.  

 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a 

sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii 

stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau in oraşul 

în care a fost ales.  

 (2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă 

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.  

Art. 65.  
 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate si 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de 

specialitate cu competente în acest domeniu, potrivit legii.  

 

 SECRETARUL MUNICIPIULUI ROMAN - Piaţa Roman-Vodă nr.1, tel. 0233.741.651 

 Conform Legii nr. 215 din 23.04.2001 – Legea Administraţiei Publice Locale: 

Art. 116. 
 (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a 

municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul municipiului (…) este 

funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul 

se bucură de stabilitate in funcţie.  

 (2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid 

politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.  

 (3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soț, soţie sau rudă de gradul 

întâi cu primarul sau cu viceprimarul, (…) sub sancţiunea eliberării din funcţie.  

 (4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu 

şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac in conformitate 

cu prevederile legislaţiei privind funcţia publica şi funcţionarii publici.  

Art. 117. 
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

atribuţii:  

   a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului (…) și hotărârile consiliului 

local (…);  

   b) participă la şedinţele consiliului local (…);  

   c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local 

și primar, (…) precum şi între aceştia şi prefect;  
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   d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 

dispoziţiilor primarului (…);  

   e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 

persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  

   f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, (…) şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului 

local, (…) şi redactează hotărârile consiliului local (…);  

   g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, (…) şi comisiilor de 

specialitate ale acestuia;  

   h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, 

(…) după caz.  

 

 MUNICIPIUL ROMAN - Piaţa Roman–Vodă nr. 1, telefon 0233.741.651 

 În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, Municipiul Roman inițiază proceduri de consultare publică a 

locuitorilor asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială.  

 

V.  CĂI DE COMUNICAŢIE 

 

 Municipiul  Roman este situat pe drumul european E 85, cu legături directe spre 

Bucureşti - 325 km, Iaşi - 80 km, Suceava - 100 km, Piatra Neamţ - 45 km, Bacău - 40 km, 

Vaslui - 90 km.   

 Căile de comunicaţie din Municipiul Roman constituie reţeaua stradală a acestuia şi 

sunt alcătuite din bulevarde, străzi, alei, cu mobilierul stradal aferent.  

 Lungimea totală a străzilor este de aproximativ 95 km. 

 Reţeaua stradală existentă este formată dintr-un număr de 194 străzi. (conform anexei 

B - anexă la H.C.L. 172/19.12.2014). 

 

VI. EDUCAŢIE, CULTURĂ, CULTE, SPORT, TURISM, 

EVENIMENTE ANUALE,  MASS-MEDIA 

 

 EDUCAŢIE 
 Conform H.C.L. nr. 192 din 26.11.2015 - Anexa nr. 1, în Municipiul Roman, reţeaua 

unităţilor de învăţământ este următoarea: 

 

 
 

A. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PUBLIC 

 

 
 

   
I. ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
 

   

N
r
. 

c
r
t.

 

C
O

D
 C

IF
  

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică/niveluri de înv. 

școlarizate/ Adresa, nr. 

TEL/FAX/FAX/fax/e-mail 

STRUCTURA ARONDATĂ 

(AR)/NIVELURI DE 

ÎNV./LOCALITATE 

Observații 

1 

2
6
1
3
5
9
1
 

COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN 

VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRI;GIM;LIC TEO), str. Mihai 

Eminescu nr. 3, tel, fax: 0233740290, 

cnrvroman2005@yahoo.com 

  

  



 10 

2 

2
6
1
3
9
2
3
 

COLEGIUL TEHNIC 

"DANUBIANA", MUNICIPIUL 

ROMAN, (PRE;PRI;GIM;PROF;LIC 

TEO;LIC TEH;POS), str. Energiei nr.9, 

tel: 0233740250, fax: 0233743618, 

danubianaroman@yahoo.com 

  

  

    

   ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"COSTACHI NEGRI", 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE;PRI;GIM), str. Petru 

Rareş nr.1, tel: 0233725761, 

scoala_2_Roman@yahoo.com 
  

    

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

NORMAL NR. 5, 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE), str. Ion Ionescu de la 

Brad nr.5, tel: 0233725762   

3 

2
6
8
9
8

9
1
 

COLEGIUL TEHNIC "MIRON 

COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN, 

(PROF; LIC TEH), Corpul A în str. 

Ștefan cel Mare nr. 268  și Corpul B în 

str. Mihai Eminescu nr. 5-7, tel, fax: 

0233744403, oman@yahoo.com 

  

  

4 

2
6
1
3
9
0
7
 

COLEGIUL TEHNIC "PETRU 

PONI", MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE;PROF;LIC TEH), Corpul A în B-

dul Republicii nr.1-3 și Corpul B în str. 

Cuza Vodă nr. 84, tel, fax: 0233724336, 

lic_3@yahoo.com 

  

  

    

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 6, 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE), str. Roman Vodă nr.35, 

tel: 0233740112 
  

5 

2
6
1
3
9
3
1

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 

MUNICIPIUL ROMAN, (GIM/LIC 

SP), str. Tineretului nr.24, tel, fax: 

0233744370, lps_roman@yahoo.com 

  

  

    

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ROMAN MUŞAT", 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE;PRI;GIM), str. Victor 

Hugo nr.9, tel: 0233744630, 

sc_roman_musat@yahoo.com 

  

    

  CLUBUL SPORTIV 

ȘCOLAR, MUNICIPIUL 

ROMAN, (PRI;GIM;LIC SP), 

str. Tineretului nr. 24 
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6 

2
6
1
3
8
6
9

 

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE 

SAV", MUNICIPIUL ROMAN, 

(PROF;LIC TEO;LIC TEH), B-dul 

Republicii nr.46, tel, fax: 0233744786, 

vasilesav@yahoo.com 

  

  

    
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CAROL I", MUNICIPIUL 

ROMAN, (PRE;PRI:GIM), 

str. Bogdan Dragoş nr.183, tel: 

0233741144, 

scoala_6_roman@yahoo.com 

  

7 

1
7
5
9
8
0
9
0
 

LICEUL TEOLOGIC "EPISCOP 

MELCHISEDEC", MUNICIPIUL 

ROMAN, (LIC VOC;POS), str. 

Alexandru cel Bun nr.2, tel, fax: 

0233740906, seminar@ssgroman.ro 

  

  

8 

7
3
6
7
4
4
7
 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-

CATOLIC "SFÂNTUL FRANCISC 

DE ASSISI", MUNICIPIUL ROMAN, 

(LIC VOC), str. Ștefan cel Mare nr. 

268/B, tel, fax: 0233741421, 

liceulfranciscan@yahoo.com 

  

  

9 

1
7
7
3
2
7
8
7
 

ŞCOALA DE ARTĂ "SERGIU 

CELIBIDACHE", MUNICIPIUL 

ROMAN, (PRE;PRI;GIM;GIM 

AR;GIM AR SUPLIM), str. Bogdan 

Dragoş nr.91, tel: 0233725791, fax: 

0233740175, sc_arta_roman@yahoo.com 

  

  

    

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT "MUGURI DE 

LUMINĂ" NR.2, 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE), str. Dobrogeanu Gherea 

nr.44, tel: 0233744999   

10 

1
2
8
0
3
2
5
9

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

"ALEXANDRU IOAN CUZA", 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE;PRI;GIM), str. Cuza Vodă nr.34, 

tel, fax: 0233741410, 

sc5roman@sc5roman.ro 

  

  

    

  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.3, 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE), str. Cuza Vodă nr.32, 

tel: 0233741143 
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11 

1
7
5
9
8
0
6
6
 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ 

"CALISTRAT HOGAŞ", 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE;PRI;GIM), str. Mihai Viteazu 

nr.15, tel: 0233742838, fax: 0333814900, 

scoala_8_roman@yahoo.com 

  

  

12 

1
7
5
0
2
2
2
2

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI 

EMINESCU", MUNICIPIUL 

ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. Mihai 

Eminescu nr.27, tel, fax: 0233744599, 

m_eminescu_roman@yahoo.com 

  

  

    

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.1, 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE), str. Ion Creangă nr.13 
  

13 

1
7
5
0
7
8
7
4
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE 

ALECSANDRI", MUNICIPIUL 

ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. C.A. 

Rosseti nr.8, tel, fax: 0233744270, 

scoala1roman@yahoo.com 

  

  

    

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.5, 

MUNICIPIUL ROMAN, 

(PRE); str. Ecaterina Teodoroiu 

nr.1A, tel: 0233722006 
  

 
 

   III. ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

N
r
. 

c
r
t.

 

C
O

D
 C

IF
 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică/niveluri de înv. 

școlarizate/ Adresa, nr. 

TEL/FAX/FAX/fax/e-mail 

STRUCTURA ARONDATĂ 

(AR)/NIVELURI DE 

ÎNV./LOCALITATE 

Observații 

1 

2
6
1
3
8
9
3

 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, 

MUNICIPIUL ROMAN, (PRI;GIM 

SPE), str. Prof. Dumitru Mărtinaş nr.11, 

tel, fax: 0233741751, 

scoala_speciala_roman@yahoo.com 

    

 
 

   IV. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

N
r
. 

c
r
t.

 

C
O

D
 C

IF
 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică/niveluri de înv. 

școlarizate/ Adresa, nr. 

TEL/FAX/FAX/fax/e-mail 

STRUCTURA ARONDATĂ 

(AR)/NIVELURI DE 

ÎNV./LOCALITATE 

Observații 
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1 

6
1
2
9
9
4

 CLUBUL COPIILOR MUNICIPIUL 

ROMAN, (PRI;GIM), str. Victor Hugo 

nr. 9, Roman, tel, fax: 0233740486, 

clubulcopiilor_roman@yahoo.com     

 
 

   
B. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR 

N
r
. 

c
r
t.

 

C
O

D
 C

IF
 (

a
l 

u
n

it
. 
d

e
 î

n
v
ă
ță

m
. 
c
u

 p
j)

 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică/niveluri de înv. 

școlarizate/ Adresa, nr. 

TEL/FAX/FAX/fax/e-mail 

Unitatea de învățământ 

fără personalitate 

juridică/niveluri de înv. 

școlarizate/ Adresa, nr. 

TEL/FAX/FAX/fax/e-mail 

Observații: 

Unitatea de 

învățământ cu 

PJ este 

autorizată 

acreditată pe cel 

puțin un nivel de 

învățăm. 

1 

2
6
2
0
8
6
0
0

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ "PREUNIVERSITARIA 

ROMAN MUŞAT" ROMAN  (POS) 

Roman, str. Tineretului, bl. 13, sc. A, ap. 

2, cod 611027; tel: 0233741915; fax: 

0233741915; 

fd_pr_romanmusat@yahoo.com; 

www.spsanitararoman.ro 

   

 

Acreditată, 

OMEN nr. 
4487/01.09.2014 

2 

2
4
8
7
2
3
8
4

 

ŞCOALA  POSTLICEALĂ 

SANITARĂ ,,MOLDOVA"  (POS)  

Roman, B-dul Republicii, Nr. 1-3, Cod 

poştal 611010, tel./fax: 0233-740155; 

spsmoldova_roman@yahoo.com 

 

    

 

Acreditată  

O.M.E.C.I. 

4384/17.06.2009 

3   

GRĂDINIȚA ”EPISCOP 

MELCHISEDEC” - ROMAN (PRE) 

Roman str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, tel: 

0233 734 853; 0728 880 515; cod 

611065, 

fundatiamelchisedec@gmail.com 

  
Autorizată OM 

4926/ 31.07.2012 

 

 VIAȚA CULTURALĂ 
Zidurile unei Cetăţi ctitorită prin voinţă domnească de către Vodă Roman, „acolo 

unde apele Moldovei se cuminţesc în înţelepciunea Siretului, avea să fie, de-a lungul anilor, 

nu numai vatră de generaţii şi vad pentru istorie, ci şi rug, mereu aprins, întru arderi sacre 

de spirit şi zidiri.” 

În Municipiul Roman, activitatea culturală şi artistică gravitează în jurul Bibliotecii 

Municipale „George Radu Melidon”, a celor patru muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de 

Artă, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii și Casa Hogaș și a asociațiilor și fundațiilor culturale 
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care menţin vie flacăra spirituală a oraşului (Societatea Culturală „Roman-Muşat", Fundaţia 

„Episcop Melchisedec”, Academia historico – juridico - teologică „Petru Tocănel”, 

Societatea Culturală „Clepsidra”, Asociaţia „Muşatinii” Roman, Asociaţia Culturală 

„George Radu Melidon”, Asociaţia Culturală „Gong” etc.), alături de Casa de Cultură ce 

dispune de săli de spectacole cu 600 de locuri. 

Activitatea editorială romaşcană este susţinută de cele 4 edituri: Filocalia, Serafica, 

Muşatinia şi Papirus Media care editează periodice şi cărţi precum: „Cronica Romanului”, 

„Studii franciscane", „Melidonium”, Revista „Clepsydra”. 

           În viaţa cultural artistică a oraşului au existat numeroase momente memorabile, 

legate de activitatea unor personalităţi marcante ale panteonului nostru spiritual:  

RELIGIE 

 Episcopul Macarie, autorul unei cronici în limba slavonă ce redă evenimentele din 

anii 1504-1552 

 Episcopul Dosoftei, care a tradus şi versificat Psaltirea, în perioada cât a fost 

episcop de Roman (1660-1671) 

 Episcopul Ioanichie, la a cărui iniţiativă ia fiinţă prima şcoală publică din Roman, 

pe 15 septembrie 1747 

 Cărturarul Veniamin Costache, fost episcop de Roman între anii 1796-1803 

 Episcopul Melchisedec Ştefănescu (1823-1892) – membru al Academiei Române, 

Ministrul Cultelor în guvernul Kogălniceanu 

 

LITERATURĂ 

 Miron Costin (1633-1691) – cronicar 

 George Radu Melidon (1831-1897) – scriitor, publicist, a înfiinţat prima bibliotecă 

publică din Roman  

 Calistrat Hogaş (1848-1917) – profesor şi director al Gimnaziului „Roman-Vodă” 

 Cezar Petrescu (1892-1961) – prozator  

 Garabet Ibrăileanu (1871-1936) – prozator, publicist şi critic literar  

 Otilia Cazimir (1894-1967) – poetă 

 Haralambie Mihăescu (1907-1985) – lingvist și filolog, membru al Academiei 

Române 

 Max Blecher (1909-1938) – poet şi scriitor impresionist 

 Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) – (1923 –2008), scriitor 

 Savin Bratu (Barasch) (1925 – 1977) – critic şi istoric literar 

  

CINEAŞTI, ACTORI, OAMENI DE TELEVIZIUNE 

 Jean Mihail (1896-1963) – regizor, creatorul cinematografiei româneşti 

 Nae Roman (Nicolae Constantinescu) – actor de revistă 

 Sandu Sticlaru (1923 – 2006) – actor la ,,Nottara”, romaşcan prin naştere.  

 Alexandru Hatmanu – actor  

 Filip Brunea - Fox (1898-1977) – părintele reportajului românesc 

 Virgil Petrovici – (1935-2003) – profesor doctor inginer, a participat la geneza și 

dezvoltarea Televiziunii Române 

 

MUZICĂ  

 Mihai Burada (1841-1918) – medic, muzician şi compozitor 

 Paul Ciuntu (1866-1918) – profesor, dirijor şi muzician de talie europeană  

 Alexandru Zirra (1883-1946) – compozitor 

 Mihail Jora (1901-1971) – muzicolog, compozitor de marcă 

 Dumitru D. Botez (1904-1988) – dirijor şi compozitor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1907


 15 

 Virgil Gheorghiu (1905-1977) – poet avangardist, muzicolog şi pianist 

 Sergiu Celibidache (1912-1996) – dirijor de faimă internaţională 

 

MATEMATICĂ 

 Abraham Hollinger – (1905-1985) - profesor, autor de manuale didactice Algebră şi 

Electrotehnică 

 

INGINERIE 

 Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) – primul inginer agronom român 

 Constantin I. Istrati (1850-1918) – chimist de renume, academician  

 Panaite Donici (1854-1919) – inginer, deputat, ministru, publicist  

 Ion S. Antoniu (1905-1987) – o mare personalitate a ingineriei electroenergetice, 

profesor universitar  

 Mihail Florescu (1912-2000) – chimist, membru al Academiei Române 

 Vitalie Belousov (1930-2015) – profesor universitar doctor inginer, Preşedintele 

Comisiei de Inventică a Academiei Române 

 

MEDICINĂ 

 Constantin C. Iliescu (1892-1978) - creatorul şcolii de cardiologie românești, 

membru al Academiei Române 

 Nicolae Fălcoianu (1899 –1962) – medic chirurg, fost director al Spitalului „Precista 

Mare” din Roman 

 Epifanie Cozărescu (1914–2010) – medic pneumolog, fost Președinte de Onoare al 

Societății de Istorie a Medicinei și Farmaciei din Roman 

 

POLITICĂ 

 Vasile G. Morţun (1869-1919) – redactor, editor, om politic, fost ministru în diverse 

cabinete 

 Prof. Dr. Nicolae Manolescu-Strunga - fost senator de Roman, în două mandate, 

întemeietorul Școlii românești moderne de oftalmologie  

 

ECONOMIE 

 Ion D. Strat (1836-1879) – economist, primul rector al Universităţii din Iaşi 

 

 

 CULTE 

LISTA BISERICILOR DIN MUNICIPIUL ROMAN 

 

Nr. 

crt. 
Lăcașul de cult Cultul 

1. Catedrala Arhiepiscopală Cuvioasa Parascheva Ortodox 

2. Metocul chiriarhal Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana  Ortodox 

3. Biserica Precista Mare Ortodox 

4. Biserica Sfinţii Voievozi Mihail și Gavril (Biserica Albă) Ortodox 

5. Biserica Precista Mică Ortodox 

6. Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Ortodox 

7. Biserica Pogorârea Sfântului Duh (Biserica Armenească) Ortodox 

8. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purtător de Biruinţă Ortodox 

9. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae Ortodox 

10. Biserica Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Ortodox 
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11. Biserica Bine Credinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt Ortodox 

12. Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir Ortodox 

13. Biserica Sfântul Prooroc Ilie Ortodox 

14. Biserica Sfântul Vasile cel Mare Ortodox 

15. Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Ortodox 

16. 
Biserica Garnizoanei Roman cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavril (UM –01408) 

Ortodox 

17. Biserica Lipovenească Ortodox 

18. Biserica de Rit Vechi Sfânta Treime Ortodox 

19. Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Isus Catolic 

20. Biserica Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria Catolic 

21. Biserica Fericitul Ieremia Valahul Catolic 

22. Biserica Isus Bunul Păstor Catolic 

23. Biserica Sfântul Francisc de Assisi Catolic 

24. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a 7–a Adventist 

25. Asociaţia Religioasă Biserica Sion Penticostal 

26. Biserica Penticostală Penticostal 

27. Biserica Baptistă Neoprotestant 

28. Sinagoga Leipziger Mozaic 

29. Biserica Creştină după Evanghelie Neoprotestant 

  

 SPORT 
 Municipiul Roman dispune de o puternică infrastructură sportivă reprezentată prin: 

CLUBURI SPORTIVE  

 Club Sportiv Municipal Roman – handbal feminin, fotbal 

 Clubul Atletic Roman – Secţia atletism, tenis, lupte 

 Box Club Municipal Roman 

 Laminorul Roman – secția box 

 Tenis Club Municipal Roman 

 Clubul Sportiv „Altius” – Secţia Orientare Sportivă 

 Clubul Bao – Arte Marţiale - Qwan Ki Do 

 Liceul cu Program Sportiv Roman – Secţia fotbal, Secţia handbal, Secţia atletism, 

Secţia judo, Secţia baseball, Secţia lupte 

 Clubul Sportiv Şcolar – Secţia fotbal, Secţia handbal, Secţia atletism, Secţia judo, 

Secţia baseball, Secţia lupte 

 

 

BAZE SPORTIVE  

 Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” – 3 bazine de înot, sală de bowling, 

terenuri de tenis, pistă pentru biciclete, pistă de skateboard 

 Sala Sporturilor 

 Bazinul de înot 

 Clubul Atletic Roman - sală de atletism, sală de lupte 

 Stadionul Municipal „Constantinescu Nehoi” 

 Stadionul Municipal Moldova 

 Sala polivalentă Colegiul Tehnic „Miron Costin” 

 Terenuri Tenis și Mini-Fotbal Sala Sporturilor 

 Teren Mini-Fotbal Parc Municipal 

 Teren Mini-Fotbal CNRV 

 Terenuri Tenis Club Municipal Roman 
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 ATRACŢII TURISTICE 

 Principalele obiective turistice sunt lăcaşurile de cult realizate în perioada medievală, 

bisericile din oraş fiind concepute la proporţii impresionante, cu multe accesorii 

constructive şi tendinţe de eclectism stilistic. Cele 15 lăcaşuri de cult ortodox şi 5 biserici de 

confesiune romano – catolică ocupă un loc aparte în ansamblul patrimoniului istoric şi 

cultural-artistic românesc, în principal evidenţiindu-se:  

 Complexul Arhiepiscopal Roman - Actuala biserică Sfânta Paraschiva a fost 

precedată de o alta cu acelaşi hram, pomenită, sub numele de Sfânta Vineri, într-un 

document din vremea lui Alexandru cel Bun. Astfel, în anul 1408 voievodul făcea danii 

acestui lăcaş în care era îngropată mama sa, doamna Anastasia, fapt care a condus logic la 

concluzia că biserica fusese anterior construită, poate chiar de tatăl lui Alexandru, voievodul 

Roman I Mușat. Lăcaşul de cult reține atenția numeroșilor vizitatori prin frumusețea 

extraordinară a picturilor interioare. 

 Biserica Armenească din Roman – Importanta comunitate armeană aflată în Evul 

mediu pe teritoriul Romanului a impus ridicarea unei încăpătoare biserici de piatră, realizată 

în anul 1609. Deoarece comunitatea armeană din Roman nu mai număra decât câteva 

familii, iar biserica ce fusese părăsită începuse a se deteriora, Arhiepiscopia Romanului a 

obținut, în martie 1981, din partea Arhiepiscopiei Armene din București, cedarea edificiului 

„în folosință provizorie pe termen nelimitat”. 

 Biserica „Precista Mare” – Lăcaşul face parte din categoria marilor ctitorii 

voievodale, fiind rodul evlaviei și strădaniilor Doamnei Ruxandra, văduva lui Alexandru 

Lăpușneanu, care a ridicat acest lăcaș de închinăciune în anul 1569, pe locul altuia mai 

vechi. 

 Biserica „Precista Mică” - A fost construită pe locul unui vechi lăcaș de lemn, la 

începutul secolului al XVIII-lea sau chiar mai înainte. Construcția actualului edificiu a 

început în anul 1791. 

 Biserica Domnească - Biserica Sfinții Voievozi este cunoscută de la zidirea sa sub 

numele de „Biserica Domnească” și a fost zidită sub forma ei actuală de Vel Spătaru Vasile 

Cantacuzino în anul 1695, lăcașul de cult maiestos depășind ca suprafață toate celelalte 

biserici din oraș. Podoaba cea mai de preț a acestui Sfânt lăcaș o reprezintă Catapeteasma, 

lucrare de mare valoare artistică, executată în București, din lemn de stejar masiv, fiind 

unicat în Moldova.  

 Biserica „Sfântul Nicolae” - Acest lăcaș a fost ridicat probabil pe la 1600 fiind 

atestată documentar în "mărturisirea hotarnică" din 3 septembrie 1752. Vechea biserică de 

lemn a fost înlocuită cu actuala biserică de zid între anii 1747 - 1769.  

 Biserica „Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana” (cunoscută sub numele de 

”Biserica Copiilor”)  –  Construcția din lemn, în stil maramureșean, este ctitorie a 

Preasfințitului Episcop Ioachim Băcăuanul  și se găsește în cartierul Favorit, pe strada 

Victor Hugo.  

 Bisericile Catolice - Prezența unei comunități catolice la confluența Siretului cu 

Moldova este aproape contemporană cu fondarea orașului, mama mușatinilor, Margareta, 

fiind catolică.  

 În prezent funcționează în oraș cinci biserici catolice: „Sfânta Tereza a Pruncului 

Isus”, „Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare”, „Fericitul Ieremia Valahul”, „Isus Bunul 

Păstor” și Biserica „Sf. Francisc de Assisi” (în incinta Institutului Franciscan). 

 Romanul a devenit, din anul 1991, principalul centru de formare a călugărilor 

franciscani minori conventuali din sud-estul Europei, cu Institutul Teologic de Grad 

Universitar și cu Liceul Teologic Romano-catolic "Sf. Francisc de Assisi".  

 O altă atracție turistică o reprezintă și muzeele foarte bine amenajate, acestea 

incluzând colecții deosebite, obiecte de extremă importanță pentru istoria zonei, expoziții 

ale unor artiști de valoare națională și internațională: 
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 Muzeul de Istorie - Înfiinţat în anul 1957, muzeul deţine un patrimoniu bogat şi 

diversificat, funcţionând în două clădiri: Casa Nevruzzi și Casa Fălcoianu - monumente de 

arhitectură - una găzduind expoziţia de bază, cealaltă depozitele şi spaţiile destinate 

activităţii de cercetare și conservare. Actuala expoziţie de bază este organizată în 15 săli, cu 

un spaţiu de 700 mp și cuprinde un număr de peste 5.000 de piese, din expoziția permanentă 

remarcându-se celebrul Tezaur de la Brad, aparținând Culturii Cucuteni, precum și 

valoroase vestigii medievale ale oraşului atestat documentar la 30 martie 1392.  

 Muzeul de Artă - Clădirea muzeului este monument de arhitectură construit la 

sfârșitul sec. al XIX-lea. Colecţiile muzeului cuprind un număr de 642 lucrări de pictură, 

grafică, sculptură şi artă decorativă. Expoziţia de bază, prin tematica sa, pune în valoare, în 

contextul artei româneşti, creaţia artiştilor legaţi într-un fel sau altul de zona Roman.  

 Muzeul de Ştiinţe ale Naturii - A fost înfiinţat în anul 1962 şi a reprezentat rodul 

preocupărilor în domeniul cercetării şi valorificării expoziţionale, a materialelor colectate 

din zona de confluenţă a Moldovei cu Siretul, efectuate după 1960. Oferta muzeului aflat în 

Parcul Municipal, cuprinde diverse servicii: expoziţii, programe educative, de informare, 

documentare. 

 Casa Hogaş - Casa în care a locuit Calistrat Hogaş între anii 1891-1899, realizată 

după planul arhitectului Constantin Băicoianu, a fost transformată în muzeu în luna mai a 

anului 2011. Subsolul vilei este dedicat Muzeului de Etnografie și Folclor „Roman 

Metropolitan”, care reuneşte obiecte şi ţinute ce reconstruiesc atmosfera gospodăriilor 

ţărăneşti din zonă. Sălile de la parterul vilei găzduiesc Muzeul Colegiului Naţional 

„Roman-Vodă” unde sunt expuse manuscrise sau documente cu valoare de unicat, semnate 

de Garabet Ibrăileanu, Cezar Petrescu, Panait Muşoiu, Richard Stein, Vitalie Belousov sau 

Virgil Petrovici. Mansarda vilei este destinată Muzeului Ecumenic al Spiritualităţii 

Româneşti. Colecția muzeală înmănunchează obiecte de cult reprezentative pentru Biserica 

Ortodoxă, Biserica Romano-catolică şi comunitatea evreiască, reprezentând simbolic 

comunităţile religioase care trăiesc în armonie în zona Romanului. 

 Casa vornicului Done (Casa Celibidache) - În plin centrul oraşului se află fosta 

Şcoală de Muzică şi casa celui ce a fost dirijorul Sergiu Celibidache. Clădirea datează de la 

sfârșitul secolului al XVIII-lea. Este cunoscută și sub numele de Casa Celibidache, deoarece 

aici s-a născut, în anul 1912, Sergiu Celibidache, considerat unul din cei mai valoroși 

dirijori ai tuturor timpurilor, care a dirijat Orchestra Filarmonicii din Munchen între anii 

1979 și 1996. În anul 2012, la împlinirea a o sută de ani de la naşterea muzicianului, în piaţa 

ce îi poartă numele, din Municipiul Roman, a fost dezvelit un bust al compozitorului şi 

dirijorului Sergiu Celibidache. 

 Biblioteca Municipală ”George Radu Melidon” - Instituţia culturală cu valenţe 

multiple ce gestionează un fond de carte de peste 160.000 de volume, își are sediul în Casa 

Ioachim din Roman, o clădire de la sfârșitul secolului al XIX-lea a negustorului Vasile 

Ioachim, care a adus meşteri francezi pentru a o construi în stilul specific arhitecturii clasice 

franceze. Unicat în Moldova este turnul de influență florentină.  

 Parcul Municipal Roman – Zonă de agrement din secolul al XIX-lea, parcul 

provine din fosta pădure Teiuş şi este, din punct de vedere al diversităţii speciilor 

dendrologice, unic în Europa. Din 1994, Parcul oraşului este declarat rezervaţie peisagistică 

ocrotită de lege. 

 Parcul Municipal reprezintă o oază de frumuseţe care atrage numeroși turiști. Pe lacul 

de agrement, prevăzut cu debarcader, se efectuează plimbări cu ambarcaţiuni pe timpul 

sezonului estival, elementele de atracție fiind cele trei insule: Insula „Brâncuşi” - cu 

elemente sculpturale specifice, ce amintesc de marele artist, Insula „Planeta Verde” - 

însufleţită de animale de talie mică şi păsări, creând un mini-ecosistem şi Insula „Cascada” 

- înnobilată cu o cascadă artificială şi un punct de relaxare şi observare a întregii zone. 

 În zona centrală a parcului se găseşte „Rotonda Personalităților” ce cuprinde 

busturile a 10 personalități românești: Miron Costin, Mihail Kogălniceanu, Vasile 
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Alecsandri, Ion Luca Caragiale, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Mihail Sadoveanu, Ion 

Creangă, Mihai Eminescu şi George Enescu, la intrarea în parc aflându-se și bustul 

agronomului Ion Ionescu de la Brad.  

 Complexul Sportiv și de Agrement Moldova – Acesta cuprinde în zona Ștrand 3 

bazine de înot: unul pentru copii, unul pentru începători, al treilea fiind de dimensiuni 

olimpice. 

 Accesul în ştrand se face printr-o clădire multifuncţională cu o terasă de alimentaţie 

publică. În această clădire sunt amplasate toalete, vestiare, casete pentru bunuri personale 

ale celor care vin la ştrand. Vizitatorii au la dispoziţie umbrele, şezlonguri, măsuţe, cabine 

de schimb şi duşuri exterioare.  

 Complexul are și o Zonă de picnic și agrement cu foişoare pentru grătare, loc de 

joacă, pistă de role, pistă de biciclete, sală de bowling, terenuri de tenis, pistă de skateboard, 

loc de fitness, zonă pentru animalele de companie, spaţiu expo și scenă. 

 În apropierea Municipiului Roman (la circa 25 km) se găseşte Hanu Ancuţei, 

obiectiv deopotrivă turistic şi cultural. 

 

 PROMOVARE TURISTICĂ ȘI EVENIMENTE ORGANIZATE ANUAL 
 Municipiul Roman manifestă o preocupare activă pentru promovarea imaginii sale 

prin organizarea unor evenimente (simpozioane, conferinţe, târguri, festivaluri, concursuri) 

locale, regionale sau naționale, desfășurarea unor campanii de informare derulate prin mass-

media, mediul on-line, Facebook, distribuirea de materiale publicitare (hărți, pliante, afișe, 

etc.). 

 Tot în acest scop a fost înființat, în cadrul Bibliotecii Municipale, Punctul de 

informare turistică ce oferă informații despre oferta turistică şi oportunităţile de transport, 

cazare şi vizitare a Municipiului Roman şi a zonelor limitrofe. 

 În Municipiul Roman se organizează anual o serie de manifestări artistice, culturale 

și sportive care au un puternic efect de atracţie şi de polarizare a activităţii turistice: 

 Manifestări dedicate Zilei Unirii Principatelor Române (24 ianuarie) 

 Atestarea documentară a oraşului - 30 martie 1392  

 „De la Dragobete la Sărbătoarea Rusaliilor – Tradiţie şi legendă la români” – 

spectacol-concurs (aprilie) 

 Zilele Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon” (aprilie) 

 Ziua veteranilor de război (29 aprilie) 

 Ziua Europei, a Independenţei, a Victoriei (9 mai) 

 Zilele Municipiului Roman (15 – 21 mai), cu principalele manifestări: 

- Zilele „Episcop Melchisedec Ștefănescu”, 

- Ziua diplomației romașcane, 

- Târgul meșterilor populari, 
- Spectacole de talente locale, 

- Spectacole de muzică ușoară și populară cu artiști consacrați, 

- Gala excelenței în educație – premierea elevilor şi profesorilor coordonatori care 
au obţinut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor şi concursurilor 

naţionale şi internaţionale, 
- Gala excelenței romașcane – premierea personalităților romașcane care s-au 

evidențiat în diverse domenii (cultură, culte, învățământ, sănătate, sport, social, 

seniori ai excelenței, mediul de afaceri, administrație publică, mass media), 
- Seara Sergiu Celibidache, 

- Ziua Muzeelor - Colocviu: Dascăli romașcani de altădată, 
- Concurs de cultură generală „Speranță pentru mâine”, 

- Orășelul Copiilor, 
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- Ștafeta Municipiului Roman (ştafetă pe echipe 4 x 900 m mixt cu participarea 
liceelor romaşcane), 

- Concursul de scenete istorice intre liceele romașcane și parada costumelor de 

epocă 

 Ziua Copilului (1 iunie) 

 Cupa „1 iunie” la înot 

 Ziua Eroilor (Înălțarea) 

 Bâlciul anual (28 iulie – 6 august) 

 Cupa Municipiului Roman la tenis (iunie - iulie) 

 Târgul de Gustar (august) 

 Trofeul „Roman Vodă Muşat” la handbal (august) 

 Săptămâna mobilităţii europene (septembrie) 

 Ziua internaţională a persoanelor vârstnice (1 octombrie) 

 Turism ecumenic la sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva de la Catedrala 

Metropolitană din Iaşi (14 octombrie) 

 Conferinţa naţională de antropologie urbană (noiembrie) 

 Festivalul concurs interjudeţean de interpretare vocală şi instrumentală a 

folclorului românesc „Doruri Muşatine” (noiembrie) 

 Ziua Naţională a României (1 decembrie) 

 Cupa „1 decembrie” la înot 

 Cupa „1 decembrie” la fotbal 

 Nunta de Aur (decembrie) 

 Carnavalul de Crăciun – paradă și spectacol festiv dedicat sărbătorilor de iarnă 

(decembrie) 

 Caleaşca lui Moş Crăciun care aduce daruri copiilor romaşcani (24 decembrie) 

 Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Roman Metropolitan”– reunește tradiţiile de 

Crăciun şi de Anul Nou din municipiu şi zonele rurale învecinate (decembrie) 

 Revelion – spectacol de muzică uşoară şi populară şi foc de artificii. 

 

 POSIBILITĂȚI DE CAZARE 

 Municipiul Roman dispune de următoarele unități de cazare a turiștilor:  

 Hotel „Roman Plaza” **** situat pe  B-dul Roman-Mușat, dispune de o capacitate 

de cazare de 70 de camere moderne oferind servicii de cablu TV, telefon, minibar, frigider, 

spălătorie, curăţătorie ecologică, salon de frizerie+coafură+cosmetică, casă de schimb 

valutar, galerie de artă şi suveniruri, agenţie de turism. Unitatea are un restaurant clasic (190 

de locuri dispuse în 3 saloane), salon de recepţie şi protocol cu 60 de locuri, săli şi mini-săli 

pentru conferinţe (total 180 de locuri, retroproiector, flipchart şi instalaţie sonorizare), salon 

de cofetărie cu terasă (48 de locuri). 

 Hotel „Mariko Inn”*** situat pe drumul european E85 la ieşirea din oraşul Roman 

către Iaşi şi Suceava are o capacitate de cazare de 64 de locuri dispuse în 29 camere duble, 3 

camere single și un apartament, oferind servicii de cablu TV, mini-bar, internet, telefon, 

camere cu balcon, room-service, spălătorie, cameră de bagaje, safe, rent-a-car, comandă 

taxi, acces pe bază de cartelă. Unitatea are 3 restaurante cu 60, 150 şi 280 locuri, bar 

restaurant, terasă cu 60 de locuri, sală de conferinţe cu 150 de locuri, bază de agrement şi 

teren de tenis, parcare păzită, gratuită cu 120 de locuri. 

 Hotel „Royal”***situat pe  str. Stefan cel Mare, km 333 ( E85), are o capacitate de 

cazare de 15 camere - din care 13 camere cu doua paturi si 2 camere cu pat matrimonial. 

Toate camerele sunt amenajate cu mobilier modern, TV si minibar. Complexul are patru săli 

de restaurant precum și spații de cazare la înalte standarde hoteliere, săli şi mini-săli pentru 

conferinţe , retroproiector, flipchart şi instalaţie de sonorizare. 
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 Hotel „Zara”***Roman, situat pe str. 1 Decembrie 1918, are o capacitate de cazare 

de 16 camere - toate cu TV, internet si frigider. 

 Motel „Parc Multiplex”*** situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 250, are o capacitate 

de cazare de 8 camere duble cu balcon, încălzire centrală, aer condiționat, baie in cameră, 

TV. Unitatea are restaurant (140 locuri), sala amfiteatru (300 locuri), bar, cramă, salon 

nefumători, parcare, terasă, loc amenajat de joacă. 

 Motel & Restaurant „Casa Romașcană” situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 200-202, 

este amplasat în centrul vechi al orașului și are o capacitate de cazare de 10 camere (4 

camere single și 6 camere duble) cu băi proprii, dressing, televizor și minibar, parcare 

supravegheată video. Restaurantul are un salon central și 3 separeuri, cu o capacitate totală 

de 140 locuri, precum și o terasă și bar cu până la 300 de locuri, cu fântână arteziană tip 

cascadă și un ecran de dimensiuni mari pentru proiecții 

 Pensiunea „Doina”*** situată pe str. C.A. Rosetti nr.16, are o capacitate de cazare 

de 6 camere duble şi o cameră triplă, toate cu TV și 2 restaurante cu câte 60 de locuri 

fiecare. 

 Pensiunea „Edmina” *** situată pe  Bdul. N. Bălcescu nr. 9, are o capacitate de 

cazare de 3 camere duble, 2 camere triple, o cameră cu patru locuri şi 2 camere de câte 5 

locuri și restaurant cu 36 de locuri. 

 

 MASS-MEDIA 

TELEVIZIUNI 

 CNS TV  

 Roman TV 

 TopAll TV 

 Roman 24 on-line 

 
RADIO 

 Roman FM Roman 

 

PRESA LOCALĂ 

 Monitorul de Neamţ şi Roman 

 Ziarul de Roman on-line 

 Romanul Financiar on-line 

 News Roman on-line 

 înRoman on-line 
 

VII. SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 

 

 SĂNĂTATE 

 În Municipiul Roman funcționează două spitale, centre de permanență medicală, 1 

dispensar medical, 1 centru de sănătate mintală, cabinete de medicină generală, cabinete 

medicale de familie, cabinete de stomatologie, cabinete medicale de specialitate, farmacii, 

laboratoare medicale, laboratoare tehnică dentară precum și alte tipuri de cabinete medicale.  

 Spitalul Municipal de Urgenţă Roman cu un total de 666 paturi, este cea mai 

importantă unitate medicală din municipiu care deserveşte locuitorii acestuia și pe cei din 

zonele limitrofe (30 comune, respectiv o populație de circa 200.000 de locuitori), inclusiv 

pacienți din județele învecinate. Structura organizatorică a acestuia, conform Ordinului 

ministrului sănătății nr. 792/2010, cu modificările și completările ulterioare este următoarea: 

1. Secția medicină interna - 73 paturi  

o compartiment gastroenterologie  

o compartiment nefrologie  
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2. Secția recuperare, medicină fizică și balneologie - 30 paturi  

o compartiment reumatologie  

3. Secția cardiologie - 30 paturi  

o compartiment terapie intensivă coronarieni  

4. Secția obstetrică-ginecologie - 80 paturi 

5. Secția neonatologie - 47 paturi 

o compartiment prematuri  

o compartiment terapie intensivă  

6. Secția chirurgie generală - 55 paturi  

o compartiment urologie  

o compartiment chirurgie toracică  

7. Compartiment ORL - 20 paturi 

8. Compartiment chirurgie și ortopedie infantilă - 15 paturi 

9. Compartiment oftalmologie - 15 paturi 

10. Secția ortopedie și traumatologie - 30 paturi 

11. Secția ATI - 20 paturi 

12. Secția boli infecțioase - 29 paturi 

o compartiment HIV/SIDA  

13. Compartiment pneumologie - 10 paturi 

14. Compartiment endocrinologie - 23 paturi 

o diabet zaharat, nutriție și boli metabolice  

15. Secția psihiatrie - 50 paturi 

16. Compartiment oncologie medicală - 20 paturi 

17. Compartiment dermatovenerologie - 15 paturi 

18. Secția neurologie - 30 paturi 

19. Secția pediatrie - 74 paturi  

o compartiment recuperare pediatrică  

o terapie intensivă 

20. Compartiment Primiri Urgente (CPU) 

 Tot în cadrul Spitalului Municipal de Urgență funcționează următoarele 

compartimente: 

 Farmacie 

 Blocuri operatorii 

 Unitate de transfuzie sanguină 

 Sterilizare 

 Laborator analize medicale 

 Laborator radiologie și imagistică medicală 

 Serviciul de anatomie patologică: 

o histopatologie 

o citologie 

o prosectura 

 Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament) 

 Centrul de sănătate mintală (CSM) 

 Compartiment de prevenire și control al infecțiilor asociate actului medical 

 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 

 Cabinet boli infecțioase 

 Cabinet oncologie medicală 

 Cabinet planificare familială 

 Dispensar TBC 

 Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete în specialitățile: 

o Medicină internă 
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o Cardiologie 

o ORL 

o Oftalmologie 

o Chirurgie generală 

o Obstetrică-ginecologie 

o Pediatrie 

o Ortopedie ți traumatologie 

o Neurologie 

o Dermatovenerologie 

o Chirurgie și ortopedie pediatrică 

o Hematologie 

o Pneumologie 

o Endocrinologie 

o Urologie 

o Psihiatrie 

o Gastroenterologie 

o Nefrologie 

o Recuperare, medicină fizică și balneologie 

o Alergologie și imunologie clinică 

o Fișier informații 

o Aparat funcțional 

 Laboratoarele deservesc atât paturile cat și ambulatoriul integrat. 

 

 SERVICII SOCIALE 

Autorităţile publice locale creează condiţiile necesare de aplicare şi derulare a 

programelor sociale prin Direcţia de Asistenţă Socială care asigură, la nivel local, servicii de 

consultanță, sprijin și îndrumare pentru persoanele defavorizate sau aflate în situație de risc 

social. 

Serviciile sociale în Municipiul Roman sunt asigurate prin următoarele structuri 

specializate:  

 Casa Fluturașilor - centru de zi pentru copiii antepreșcolari în situație de risc social  

 Casa Bunicilor - centru rezidențial pentru persoanele vârstnice  

 Casa Pâinii - centru de servicii sociale  

 Casa Copiilor - centrul de zi de pentru copiii școlari aflați în situații de risc social  

 Casa Speranței - adăpost de noapte  

 Casa Vârstnicului – centru de zi, activitate de timp liber pentru pensionari 

 Consiliere şi asistenţă comunitară 

 Autoritate tutelară, protecţia persoanelor cu dizabilităţi 

 Asistenţă medicală comunitară şi şcolară  

 

VIII.  ACTIVITATEA ECONOMICĂ, SERVICII 

    

 TOP 50 CONTRIBUABILI CU SEDIUL SOCIAL ÎN MUNICIPIUL ROMAN 

Nr. 

crt. 

Denumire operator economic C.U.I. 

1 ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. 2057240 

2 CERSANIT ROMANIA S.A. 2056601 

3 AGRANA ROMÂNIA S.A. 611047 

4 MARSAT S.A. 2662284 

5 SUINPROD S.A. 2056725 

6 TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L. 31039965 
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7 CAREMIL S.R.L. 19120083 

8 HIDROTERM S.A. 5683613 

9 MARCEL TRADING S.R.L. 17609858 

10 IMROM S.A. 2057429 

11 PAGI G & P S.R.L. 10982590 

12 GRUP LEMN S.R.L. 9181717 

13 METEX S.A. 2055991 

14 ROSSAL S.R.L. 15276951 

15 NEMASE COMPROD S.R.L. 6883318 

16 DOVILG COM S.R.L. 13333015 

17 ABIES PRELUCRAREA LEMNULUI S.R.L. 13079090 

18 ODLO ROMANIA S.R.L. 15280138 

19 SMIRODAVA S.A. 2054341 

20 TERMOPLAST S.R.L. 2003232 

21 DORIVI PRODCOM S.R.L. 6610652 

22 BRILIANT S.R.L. 16078766 

23 ROVESE ROMANIA S.R.L. 28150288 

24 OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. 5748828 

25 MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A. 2053818 

26 METROPOLIS S.R.L. 17004031 

27 APPLE PIE S.R.L. 14518321 

28 RATIS SERV S.R.L. 8540863 

29 PATIROM S.R.L. 11613515 

30 AAM COM GRUP S.R.L. 15059537 

31 VALDAN S.R.L. 15239880 

32 TUROAG S.A. 2055843 

33 MAELDO AMC S.R.L. 17805650 

34 ULTRA TOTAL INVEST S.R.L. 11165829 

35 SABUS S.R.L. 2053915 

36 JORA SERVICE S.R.L. 2860974 

37 INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION S.R.L. 5554929 

38 OLARIU CONSTRUCT S.R.L. 15533222 

39 ANDROMEDA TOTAL INVEST S.R.L. 33441135 

40 SIMIAL S.R.L. 14702196 

41 EGBIMAR PROD COM S.R.L. 6502022 

42 VLANDA COMPANY S.R.L. 10482292 

43 GECIAN PROD S.R.L. 9614420 

44 RARY OIL S.R.L. 24091448 

45 TED AGRO S.R.L. 17778660 

46 IRISFARM MEDICAL S.R.L. 8499977 

47 DUTCRISS MOBILE S.R.L. 19085016 

48 FITOSEM LIV S.R.L. 15807433 

49 GIRO TRAVEL COMPANY S.R.L. 15480250 

50 PROIECTE IMOBILIARE S.R.L. 24543241 

 

      SISTEMUL BANCAR 
       Într-o societate democratică, dezvoltarea liberă a sistemului bancar reprezintă un 

element democratic puternic. În acest spirit, în Municipiul Roman funcţionează sucursale, 

agenţii ale principalelor bănci de stat şi private. 

- Banca Comercială Română 
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- B.R.D. Groupe Société Générale 

- Bancpost 

- Raiffeisen Bank 

- Banca Transilvania 

- Banca Comercială Carpatica 

- Unicredit Ţiriac Bank 

- Alpha Bank 

- OTP Bank 

- ING Bank 

- CEC Agenţia Roman 

 

    SOCIETĂŢI DE ASIGURĂRI CU FILIALE ÎN MUNICIPIUL ROMAN 

- ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. 

- ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

- GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 

- GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A. 

- GROUPAMA ASIGURARI S.A. 

- OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

- UNIQA ASIGURARI S.A. 

      

 SOCIETĂŢI PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE AFLATE ÎN 

SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL  MUNICIPIULUI ROMAN 

 SC. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. - str. Ştefan cel Mare nr. 259, tel. 

0233742210 

 Domenii de activitate: administrarea fond locativ închiriere, subînchiriere bunuri, 

administrare cimitir uman, adăpost de câini comunitari, prestări servicii apă și canalizare, 

curățare coșuri de fum, vidanjări. 

 

 COMERȚ 
 În Municipiul Roman comerţul este reprezentat de unităţi comerciale ale unor reţele 

naționale și internaţionale, după cum urmează: KAUFLAND, LIDL, PROFI, PENNY 

MARKET, SUPERMARKET AYA şi AYA-LALTĂ, DEDEMAN, ALTEX, TAKKO, 

FLANCO, DEICHMANN, SUPERMARKET MARCEL,  CARMANGERIA CĂPRARU. 

 

IX. PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 

 

Patrimoniul unităţii administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile 

aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi 

obligaţiile cu caracter patrimonial. 

 Domeniul public al Municipiului Roman cuprinde: 

 - străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri şi oboare publice, stadioane şi 

zone de agrement; 

          - sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare; 

          - sistemul de transport public local; 

          - cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes   

    naţional); 

 - locuinţele sociale; 

 - terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes  

    local; 

 - adăposturi de protecţie civilă; 

 - parcuri, spații verzi și scuaruri. 
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           Domeniul privat al Municipiului Roman este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea 

municipiului şi care nu fac parte din domeniul public 

 

X. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA ŞI ADMINISTRAREA BUNURILOR 

PATRIMONIULUI LOCALITĂŢII 
 

 Bunurile din domeniul public al municipiului nu pot fi înstrăinate, ci numai date spre 

administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii. Consiliul Local hotărăşte ca 

bunurile ce aparţin domeniului public de interes local să fie date în administrarea regiilor 

autonome şi instituţiilor, să fie concesionate ori închiriate.  

 Consiliul Local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor care fac 

parte din domeniul privat de interes local în condiţiile legii. Consiliul Local poate da în 

folosinţa gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul municipiului societăţilor şi 

instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul 

îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din municipiu. 

 Închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului se aprobă, prin hotărâre a 

Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure 

exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 

 Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau 

juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.   

Concesionarea sau închirierea bunurilor publice se face prin licitaţie publică, în 

condiţiile legii. 

Sumele încasate din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică vin, 

după caz, venit la bugetul de stat sau bugetele locale. 

 

ADMINISTRAREA BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI: 

Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună 

de acesta, în condiţiile actului prin care i s-a dat bunul în administrare. Dreptul de 

administrare va putea fi revocat numai dacă titularul nu îşi exercită drepturile sau nu îşi 

execută obligaţiile născute din actul de transmitere. In litigiile privitoare la dreptul de 

administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta în nume propriu. In litigiile privitoare 

la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia de a 

arata instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de 

procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru 

prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea 

acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare . 

  Servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în 

care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile .  

 

XI. NUMĂRUL ŞI STRUCTURA POLITICĂ A MEMBRILOR CONSILIULUI 

LOCAL 

 

       Consiliul Local al Municipiului Roman este constituit din 21 consilieri (15 membri 

PNL, 6 membri PSD) care îşi desfăşoară activitatea în 5 comisii de specialitate, după cum 

urmează: 

 Comisia  pentru urbanism şi administrarea teritoriului 

 Comisia pentru buget - finanţe  

 Comisia pentru administraţia publică locală, sport şi turism 

 Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret  

 Comisia juridică 
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XII - REGULAMENT PRIVIND MODUL DE ACORDARE A TITLULUI DE 

„CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Art. 1 Titlul de „Cetăţean de Onoare” poate fi acordat personalităţilor care s-au 

remarcat în mod deosebit în ceea ce priveşte emanciparea materială şi spirituală precum și 

dezvoltarea municipiului nostru, precum şi personalităţilor care, prin întreaga lor activitate 

(ştiinţifică, culturală, administrativă, sportivă, politică, diplomatică) din ţară şi din 

străinătate, constituie o mândrie pentru urbea noastră. Titlul se poate acorda atât persoanelor 

în viaţă, cât şi post-mortem.  

 Art. 2 Titlul de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Roman se acordă cu prilejul 

„Zilelor Municipiului Roman”. 

 Art. 3 Propunerile de candidaturi pentru titlul de „Cetăţean de Onoare” vor fi 

înaintate Comisiei pentru cultură, culte – sănătate, învăţământ şi tineret, care va întocmi 

pentru cei îndreptăţiţi, proiectul de hotărâre în baza analizei documentaţiei scrise şi 

argumentate, a constatării veridicităţii acesteia, documentaţie ce va fi depusă în prealabil 

pentru cel în cauză de către propunător. 

 Art. 4 La acordarea acestui titlu, orientativ, se va ţine cont şi de următoarele criterii: 

 - Contribuţie directă la emanciparea materială şi spirituală dar și la dezvoltarea 

Municipiului Roman. 

 - Activitate pe linie profesională desfăşurată la locurile de muncă unde şi-a desfăşurat 

activităţile. 

 - Moralitate cetăţenească neîndoielnică, receptată ca atare de către majoritatea 

romaşcanilor. 

 - Autor de opere autentice publicate la nivel naţional/internaţional îndeosebi cele cu privire 

la zona Romanului. 

 - Contribuţie directă la promovarea imaginii Romanului în ţară şi în lume. 

 - Creator de instituţii ale municipiului. 

 - Promotor de proiecte ce au contribuit la dezvoltarea municipiului. 

 - Premii obţinute la nivel naţional/internaţional. 

 - Brevete de invenţii şi inovaţii recunoscute. 

 - Titluri universitare obţinute de-a lungul activităţii sale. 

 - Fapte de bravură personală deosebită, în timp de pace sau război, atestate documentar. 

 Art. 5  Laureatul cu titlul de „Cetăţean de Onoare” va fi recompensat prin: 

 - Diplomă cu titulatura de „Cetăţean de Onoare”, plachetă cu conţinut adecvat și un 

premiu în valoare de 2500 lei. 

 - Scutirea plăţii taxelor și impozitelor pentru bunurile imobile și auto aflate în 

proprietatea titularului și a partenerului legal de viață al acestuia, precum și scutirea de la 

plata taxelor și impozitelor aferente locului de veci, pe toată durata de viață a titularului 

acestei distincţii și/sau a partenerului legal de viață al acestuia. 

 - Acces gratuit la manifestările artistice, culturale, sportive și sociale organizate în 

Municipiul Roman. 

 - În sediul Primăriei Municipiului Roman vor fi expuse portretele tuturor 

„Cetăţenilor de Onoare”. 

 - Numele laureaţilor vor fi trecute în „Cartea de Aur”  a municipiului, iar 

fotografiile lor şi câteva succinte consideraţii biografice vor fi păstrate într-un album. 

 Art. 6  Diplomele şi alte onoruri vor fi înmânate de către Primarul municipiului, 

direct laureaţilor în viaţă şi numai în cazuri excepţionale prin procură. Pentru cei decoraţi 

post-mortem, acestea vor fi înmânate rudelor celor mai apropriate, colaboratorilor celor mai 

fideli ori instituţiilor ce le-au perpetuat memoria. 

 Art. 7  Cheltuielile ocazionate de decernarea titlului de „Cetăţean de Onoare” a 

Municipiului Roman vor fi suportate din sumele prevăzute în bugetul Consiliului Local. 

 Art. 8  Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 134/30.06.2009. 
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XIII. PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA POLITICĂ, ECONOMICĂ, 

SOCIALĂ ŞI CULTURAL-SPORTIVĂ 

 

         Cetăţenii Municipiului Roman au dreptul de a participa la viaţa politică, economică 

socială şi cultural-sportivă. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa municipiului sunt 

exercitate în mod democratic prin următoarele instrumente: 

 referendum local 

 adunare populară 

 petiţii 

 iniţiative 

 audienţe 

 consultări 

 În conformitate cu Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-

teritoriale şi subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor pot fi supuse aprobării 

locuitorilor, prin referendum local. 

 Problemele supuse referendumului local se stabilesc de Consiliul Local, după caz, la 

propunerea Primarului. 

 Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei supuse 

referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale respective . 

 Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru municipiu se face prin Hotărâri ale 

Consiliului Local, conform Ordonanţei Guvernului nr.63/29 august 2002, art.2, aliniatul (d). 

 Consiliul Local asigură menţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor 

existente pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează. 
 

XIV.  RELAŢII EXTERNE ŞI ASOCIEREA MUNICIPIULUI 

 

 Înfrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu oraşe din alte ţări 

prin care se realizează schimburi şi cooperări internaţionale.  

 Municipiul Roman a semnat, de-a lungul timpului, pacte de amiciție și înțelegeri de 

cooperare cu mai multe localităţi din lume: Cortona – Italia, Tielt – Belgia, Grugliasco – 

Italia, Gedera – Israel, Edineț - Republica Moldova, Kameneț-Podilskiy – Ucraina, Dilijan – 

Republica Armenia, Ștefan Vodă – Republica Moldova și Sunchang – Coreea de Sud. 

 Municipiul  Roman este membru în Asociaţia Municipiilor din România şi face parte 

din Agenţia de Dezvoltare Nord-Est. 

 De asemenea, Municipiul Roman este membru în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Roman Metropolitan” constituită în scopul dezvoltării infrastructurilor şi 

realizării obiectivelor de interes comun, creării şi sprijinirii unor parteneriate durabile între 

autorităţile administrative autonome din judeţul Neamţ şi instituțiilor publice cu societatea 

civilă, angajarea în acţiuni de implementare a strategiilor de dezvoltare, construcţie 

instituţională, etc. Alături de Municipiul Roman, din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Roman Metropolitan” fac parte 27 de comune din zona Roman. 

 

XV. ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI 
 

 Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru Municipiul Roman se poate face prin 

hotărâre a Consiliului Local, conform Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri. 

 Executivul Local asigură menţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor 

existente pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman. 
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XVI. SIMBOLURILE SPECIFICE ALE MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 STEMA MUNICIPIULUI ROMAN (conform anexei C)  

 Stema Municipiului Roman a fost aprobată prin H.C.L. nr. 177/15.12.2008 şi a fost 

avizată de către Comisia Specială Judeţeană Neamţ, conform normelor tehnice impuse de 

către Comisia de Heraldică. 

 DRAPELUL MUNICIPIULUI ROMAN (conform anexei D, iniţiator: prof. 

Laurenţiu Dan Leoreanu, autor: artist plastic Haidu Iosif) 

Stema şi drapelul Municipiului Roman se expun şi se arborează la sediul Primăriei, în 

instituţiile publice şi societăţile comerciale din subordine, precum şi în alte locuri, cu 

aprobarea Primarului. 

 IMNUL MUNICIPIULUI ROMAN (conform anexei E, muzică: prof. Trifan 

Ovidiu şi prof. Vanzariuc Viorel, versuri: prof. Laurenţiu Dan Leoreanu şi înv. Mariana 

Levărdă, interpretare: Corul Institutului Teologic Franciscan).  

 

 Prezentul Statut poate fi modificat sau completat ulterior prin hotărâre a Consiliului 

Local. Statutul Municipiului Roman conţine următoarele anexe:  

 Planul urbanistic general al Municipiului Roman – anexa A; 

 Reţeaua stradală a Municipiului Roman – anexa B; 

 Stema Municipiului Roman – anexa C; 

 Drapelul Municipiului Roman – anexa D; 

 Imnul Municipiului Roman – anexa E.   

 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 53/16.08.2002 privind 

Statutul-cadru al Unității Administrativ Teritoriale, Consiliul Local al Municipiului Roman 

aprobă Statutul Municipiului Roman prin Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din data de 

22.12.2016. 

 

  Datele din prezentul Statut al Municipiului Roman sunt valabile la data de 1 

Decembrie 2016. 



Anexa A la Statutul Municipiului Roman 

(Aprobată prin H.C.L. nr. 125 din 18.10.2010) 

 

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
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Anexa B - Reţeaua Stradală a Municipiului Roman 

(Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 172 din 19.12.2014)  
  

 

ZONA  A 
 

Cuprinde următoarele străzi aferente municipiului Roman: 
 

1. Albinelor 

2. Aleea Dumbrava Roşie 

3. Aleea Tudor Vladimirescu 

4. Alexandru cel Bun 

5. Aprodu Arbore (de la Bd. Roman Muşat până la intersecţia cu str. Sucedava) de la nr. 1 - 15 ; 2 – 14 

6. Bulevardul Republicii 

7. Bulevardul Roman Muşat (inclusiv fostele străzi Nicolae Titulescu, Rahovei şi 1 Decembrie 1918 ) 

8. Bistriţei 

9. Bogdan Dragoş (de la fosta str. Nicolae Titulescu pînă la intersescţia cu Bd. Republicii) de la nr. 1 - 

95 ; 2 – 132 

10. Bradului 

11. Bucegi 

12. C.A. Rosetti 

13. Calistrat Hogaş 

14. Caporal Preda 

15. Cuza Vodă 

16. Decebal 

17. Dimitrie Cantemir  

18. Dobrogeanu Gherea 

19. Dumbrava Roşie 

20. Ecaterina Teodoroiu (până la intersecția cu str. Toma Stelian) de la nr. 1 – 59 ; 2 - 64 

21. Elena Doamna 

22. Fdt. Crizantemelor 

23. Fdt. Amintirii 

24. Fdt. Duzilor 

25. Fdt. Doctor Felix 

26. Fdt. Păcii 

27. Gloriei 

28. Griviţei 

29. Ion Ionescu de la Brad 

30. Ion Creangă 

31. Libertăţii 

32. Mihai Eminescu 

33. Mihail Kogâlniceanu 

34. Mihai Viteazu (de la intersecţia cu str. Ştefan cel Mare până la intersecţia cu Anton Pann) de la nr. 1-7 şi 2-6 
35. Martir Horea 

36. Oituz 

37. Păcii (până la str. Toma Stelian) de la nr. 1 - 65 ; 2 – 66 

38. Panaite Donici 

39. Plevnei 

40. Pricipatele Unite 

41. Rodnei 

42. Scuarul Republicii 

43. Smârdan 

44. Smirodava 

45. Speranţei 

46. Soldat Porojan 
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47. Ştefan cel Mare (până la intersecţia cu str. Mihai Viteazu) de la nr. 1 - 267 ; 2 – 246 

48.  Stejarilor 

49. Sucedava (de la bd. Roman Muşat până la intersescţia cu str. Aprodu Arbore şi de la Aprodu Arbore 

până la intersescţia cu str. Petru Rareş) de la nr. 1 - 149 ; 2 - 148 

50. Tineretului 

51. Traian 

52. Trandafirilor 

53. Tudor Vladimirescu (de la str. Mihai Eminescu până la intersescţia cu str. Toma Stelian) de la nr. 1-83 ; 2-70 

54. Unirii 

55. Valter Mărăcineanu 

56. Vasile Alecsandri 

57. Vasile Conta 

58. Vasile Lupu 

59. Veronica Micle 

60. Victor Hugo 

61. Vlad Ţepeş 

62. Aviatorilor 

63. Doctor Koch 

64. Roman Vodă 

65. 22 Decembrie 

66. Parcului 

67. Eroilor 

68. Eternităţii 

69. Anton Pann 

70. Aleea Florilor 

71. Aleea Griviţei 

72. Aleea Luncii 

73. Aleea Matei Millo 

74. Aleea Moldovei 

75. Banatului 

76. Bicaz 

77. Cerbului 

78. Cezar Petrescu 

79. Eremia Grigorescu 

80. Fdt. Crângului 

81. Fdt. Renaşterii 

82. Gheorghe Doja (până la intersecția cu str. Toma Stelian) de la nr. 1 - 19 ; 2 - 18  

83. Aleea Vasile Lupu 

84. Luceafărului 

85. Maramureş 

86. Matei Millo 

87. Moldovei 

88. Muncii 

89. Olteniei 

90. Panait Moşoiu 

91. Primăverii (de la b-dul Republicii până la intersecţia cu  str. Toma Stelian) de la nr. 1-31 si 2-24 

92. Renaşterii 

93. Siretului 

94. Spiru Haret 

95. Toma Stelian 

96. Victoriei 

97. Viitorului 

98. Fănel Ciupitu  

99. Petru Aron 

100. 1 Mai 
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ZONA  B 
 

Cuprinde următoarele străzi aferente municipiului Roman : 

 

1. Alba Iulia 

2. Aleea Iasomiei 

3. Aleea Revoluţiei 

4. Bogdan Dragoş (de la Bd Republicii) de la nr. 97 - capăt; 134 – capăt 

5. Fdt. Eremia Grigorescu 

6. Fdt. Mihail Zira 

7. Gheorghe Doja (de la str. Toma Stelian) de la nr. 21 - capăt; 20 – capăt 

8. Iasomiei 

9. Islazului (de la str. Bogdan Dragoş până la intersecţia cu str. Păcii) de la nr. 1 - 21 ; 2 - 20 

10. Mihai Viteazu (de la intersecţia cu str. Anton Pann până la capăt)  de la nr. 9 – capăt; 8 - capăt 

11. Primăverii (de la str. Toma Stelian până la intersecţia cu str. Ion Nanu) de la nr. 33 - 39 ; 26 -32 

12. Tudor Vladimirescu (de la str. Toma Stelian până la intersecţia cu str. Martir Cloşca) de la nr. 85 - 

capăt ; 72 - capăt 

13. Ecaterina Teodoroiu (de la str. Toma Stelian până la intersecţia cu str. Martir Cloşca) de la nr. 61 - 

capăt ; 66-  capăt 

14. Păcii (de la str. Toma Stelian până la intersecţia cu str. Islazului) de la nr. 67 - capăt ; 68-  capăt  

15. Strada Nouă 

16. Liliacului 

17. Aprodu Arbore (de la str. Sucedava până la intersecţia cu str. Nicolae Bălcescu) de la nr. 17- capăt; 

16 – capăt 

18. Aprodu Purice 

19. Fdt. Lăcramioarei 

20. Mihail Jora 

21. Miron Costin 

22. Ogoarelor fără sola Aerodrom 

23. Păltiniş 

24. Petrodava 

25. Petru Rareş ( pănă la str. Miron Costin) de la nr. 1 – 1; 2 – 14  

26. Ştefan cel Mare ( de la str. Mihai Viteazu până la ieşirea din oraş) de la nr. 269 - capăt ; 248 -capăt 

27. Sucedava (de la str. Petru Rareş până la intersecţia cu  B-dul Nicolae Bălcescu) de la nr. 151 - capăt ; 

150 –  capăt 

28. Aleea Plopilor 

29. Nordului 

30. Chimiei 

31. Tirului 

32. Castanilor 

33. 13 Septembrie 

34. 8 Martie 

35. Revoluţiei 

36. Aleea Muncii 

37. Ion Nanu 

38. Alexandru Zirra 

39. Fdt. Viorelelor 

40. Martir Cloşca 

41. B-dul Nicolae Bălcescu (de la str. Ştefan cel Mare până la intersecţia cu str. Miron Costin) de la nr. 1 

- 17 ;  2 – 16 

42. Narciselor 

43. Lupeni 

44. Trecătoarea Salciei 

45. Cucutei  intre nr. 1 – 17 ; 2 - 22 
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ZONA  C 
 

Cuprinde următoarele străzi aferente municipiului Roman: 

1. Avram Iancu 

2. Biruinţei 

3. Bucovinei 

4. Crişana 

5. Dezrobirii 

6. Doctor Ghelerter 

7. Energiei 

8. Fdt. Petru Rareş 

9. Fdt. Bucovinei 

10. Ion Luca Caragiale 

11. Izvor 

12. Nicolae Bălcescu 

13. Petru Rareş (de la str. Miron Costin până la intersecţia cu str. Nicolae Bălcescu) de la nr. 3 - capăt; 

16 - capăt 

14. Privighetorilor 

15. Rândunelelor 

16. Teiului 

17. Transilvaniei 

18. Turturelelor 

19. Primăverii (de la str.Ion Nanu până la intersecţia cu Luţca) de la nr. 41 - capăt; 34 – capăt 

20. Islazului (de la str. Păcii până la capăt) de la nr. 23 - capăt ; 22 – capăt 

21. Colectorului 

22. Cornului 

23. Crivaţului 

24. Fdt Florilor 

25. Fdt.Narciselor 

26. Mărului 

27. Ocniţei 

28. Perişorului 

29. Pescarilor 

30. Progresului 

31. Tinosului 

32. Zambilelor 

33. Zebrei 

34. Urzicii 

35. Sergiu Celibidache 

36. Viorica Agarici 

37. Otilia Cazimir 

38. Marcel Blecher 

39. Vasile Morţun 

40. Alexandru Epure 

41. Nae Roman 

42. Peneş Curcanul 

43. Fdt. Bălcescu 

44. Bd. Nicolae Bălcescu ( de la str. Miron Costin până  la capăt) de la nr. 19 - capăt ; 18 – capăt 

45. Cucutei de la nr. 19 – capăt; 24 - capăt 
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ZONA  D 
 

Cuprinde următoarele străzi și sole aferente municipiului Roman: 

1. Ciocârliei 

2. Cocorilor 

3. Vişinilor 

4. Fdt. Vişinilor 

5. Prundului 

6. Salciei 

7. Sărata 

8. Fabricii 

9. Fdt. Tinosului 

10. Fdt. Cânepii 

11. Zimbrului 

12. Cărămidăriei 

13. Aerodrom, sola 22/182, intravilan  

14. Poligon, sola 21/173, intravilan 

15. Bolohan, sola 19/142, intravilan 

16. După sat, sola 13/105, intravilan 

17. Hățaș, sola 14/112, intravilan 

18. Movila, sola 11/95, intravilan 

19. Ierburi, sola 11/95, intravilan 

20. Rîiosu, sola 35/379, intravilan 

21. Varnița, sola 39/479, intravilan 

22. Insula,  sola 35/376, intravilan. 



Anexa C la Statutul Municipiului Roman 

(Aprobată prin H.C.L. nr. 177 din 15.12.2008) 
 

 



Anexa D la Statutul Municipiului Roman 
(   H.C.L. nr. 134 din 30.06.2009) 

 
   

 

 

 

Aprobata prin 



Anexa E la Statutul Municipiului Roman 

(Aprobată prin H.C.L. nr. 134 din 30.06.2009) 
 

 

IMNUL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

I.  

La confluenţa Moldovei cu Siretul 

Oraşul Roman renaşte din trecut, 

Cu el învie speranţa că prezentul 

Ne va aduce faima ce-am avut. 

 

Refren: 

Oraşul Roman, un colţ de ţară, 

E urbea-n care, de veacuri, dăinuim. 

Cetate mândră şi seculară, 

Azi, romaşcani, cu toţii s-o cinstim! 

 

II.  

Pe şes moldav, cetate ctitorită 

De Roman-Vodă, „Domnul Muşatin” 

Veghează-n timp, de cronici dăltuită, 

Păstrată-n slova lui Miron Costin. 

 

Refren: 

 

III.  

Noi, romaşcani de viţă muşatină, 

Pe-acest meleag, de veacuri am trăit 

Şi ne-am păstrat credinţa cea creştină, 

Ştefan cel Mare, urbea ne-a cinstit. 

 

Refren: 

  

IV.  

Rugăm pe Domnul să ne ocrotească 

Acum, în viitor şi-ntru mulţi ani, 

Şi sănătate să ne dăruiască, 

Pace şi bine pentru romaşcani! 

 

Refren: 


